UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy "Lider", Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, Rejestr ewidencji uczniowskich
klubów sportowych prowadzony przez starostę nowodworskiego:17, Kod pocztowy: 05-170, Poczta: Zakroczym,
Miejscowość: Zakroczym, Ulica: O. H. Koźmińskiego , Numer posesji: 63, Województwo: mazowieckie, Powiat:
nowodworski, Gmina: Zakroczym, Strona www: uks-lider-zakroczym.pl, Adres e-mail: uksliderzakroczym@gmail.com,
Numer telefonu: 667932796
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Kamil Chmielewski
Adres e-mail: uksliderzakroczym@gmail.com Telefon: 667932796

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

31.07.2019

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie obejmuje organizację zajęć sportowych dla dorosłych z regionu Gminy Zakroczym. Zajęcia odbywałyby się
bezpłatnie dla grupy dorosłych 2 razy w tygodniu. Skupiałyby się na 2 sekcjach: piłkarskiej (skierowanej głównie do
mężczyzn) oraz piłki siatkowej (skierowanej głównie do kobiet). Głównym celem byłaby integracja środowiska dorosłych
poprzez sport, wzrost świadomości dotyczącej pozytywnych skutków korzystania z aktywności fizycznej, zakorzenienie
pozytywnych wzorców przeżywania emocji podczas rywalizacji sportowej. Zajęcia byłyby skierowane do szerokiej grupy
odbiorców, ponieważ ich głównym założeniem byłoby spędzanie wolnego czasu poprzez rekreację. W Gminie Zakroczym
są organizowane zajęcia piłki nożnej, ale zakładają one tylko udział w formie bardziej profesjonalnego współzawodnictwa w ramach klubu LZS Wisły Zakroczym. Brakuje możliwości udziału w życiu sportowym gminy dla osób, które chciałyby po
prostu "się poruszać". Uważamy, że piłka nożna oraz piłka siatkowa są najbardziej popularnymi dyscyplinami sportu i
dlatego osiągną największą popularność przyciągając jak największą rzeszę odbiorców. Odbiorcami byłyby wszystkie osoby
z województwa mazowieckiego, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach i podpisałyby stosowną deklarację. UKS Lider jest
klubem zrzeszającym wiele dzieci. Dużą grupą odbiorców tego zadania mogliby być ich rodzice, którzy uczestnicząc w tej
formie dawaliby pozytywny przykład swoim pociechom. W ramach tego organizowalibyśmy wspólne mecze rodziców z
dziećmi, co stanowiłoby jeszcze większą integrację rodziców z dziećmi. Zadanie obejmowałoby także wyjazdy na mecze do
innych drużyn, niekoniecznie z tego samego powiatu, na terenie województwa mazowieckiego. Ze względu na
wybudowaną nową infrastrukturę sportową zapraszalibyśmy drużyny z innych powiatów (również amatorskie), by
rozgrywać mecze sparingowe.
Miejsce realizacji
Obiekty sportowe przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, ul. O. H. Koźmińskiego 63, 05 - 170
Zakroczym oraz inne miejsca, w których rozgrywalibyśmy mecze/ turnieje towarzyskie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Udział dorosłych w zajęciach sportowych

Organizacja zajęć sportowych z
piłki siatkowej oraz piłki siatkowej
(przynajmniej 2 razy w tygodniu),
rozpropagowanie zajęć poprzez
akcję plakatową i w mediach
społecznościowych

Zapisy w dzienniku zajęć,
deklaracje uczestników, informacje
w mediach społecznościowych oraz
akcja plakatowa

Nauka przeżywania emocji, które wyzwalane są Zmiana negatywnych zachowań na Bieżące reagowanie i ocena
poprzez sport
pozytywną "złość sportową"
negatywnych zachowań podczas
zajęć
Wytworzenie wzorca spędzania czasu wolnego
w oparciu o zajęcia sportowe, integracja
środowisk, zapobieganie otyłości i innym
patologiom dzisiejszych czasów

Uczestnicy będą rozumieli
potrzebę udziału w tego typu
zajęciach. Poprzez zdrową
rywalizację będą także widzieli jak
rośnie ich poziom sprawności oraz
zadowolenia z życia

Rozmowy indywidualne i rozmowy
wewnątrz - grupy

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1fa7-b48f-c2ec

Charakterystyka oferenta
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” działa z przerwami od 2000 roku. Od 2016 roku prężnie działa organizując pozaszkolne
życie sportowych dla dzieci i młodzieży zrzeszając ich w 3 sekcjach: piłki nożnej, pływackiej oraz piłki siatkowej. W tym
momencie UKS Lider to ok. 120 uczestników zajęć sportowych. Jesteśmy uczestnikiem wielu programów oraz realizujemy
wiele działań w oparciu o środki zewnętrzne - m. in. dotacje z budżetu Gminy Zakroczym środki MSiT oraz inne wpłaty
członkowskie oraz składki. W latach ubiegłych, oprócz dotacji z samorządu terytorialnego, jesteśmy uczestnikiem corocznie - programu "Klub", który zapewnia wsparcie małym klubom w realizacji ich zadań. Dodatkowo w roku bieżącym
uzyskaliśmy dotację, także z MSiT, na realizację turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z regionu. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych na profil facebook - owy UKS „Lider” Zakroczym. Wszelkie bieżące informacje są właśnie
tam zamieszczane.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Klub UKS Lider w latach ubiegłych zajmował się przede wszystkim organizacją letniego oraz zimowego wypoczynku dla
dzieci i młodzieży z Gm. Zakroczym. Lata 2014 - 2016 to przestój w działalności klubu ze względu na objęcie przez jego
byłego Prezesa - p. Artura Ciecierskiego stanowiska Burmistrza Gminy Zakroczym. W roku 2016 działalność klubu została
"odwieszona", klub jest organizatorem wielu turniejów oraz wydarzeń sportowych na terenie Gm. Zakroczym - m. in.
coroczny mikołajkowy turniej sportowy oraz cotygodniowe rozgrywki piłkarskie w ramach lig Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasobami osobowymi wykorzystywanymi do realizacji zadania będą trenerzy i instruktorzy zatrudnieni już w UKS Lider. 1.
trener: czynny nauczyciel WF, trener piłki nożnej z lic. UEFA C, ratownik wodny z kursem KPP, instruktor pływania oraz
gimnastyki korekcyjnej. 2. Instruktor: instruktor piłki siatkowej, czynny nauczyciel WF, instruktor fitness oraz kulturystyki.
Klub będzie wykorzystywał także sprzęt, który już jest w posiadaniu. 3. Osoba koordynująca zadanie: Prezes UKS Lider,
trener piłki nożnej z lic. UEFA B, trener II klasy kulturystyki oraz instruktor gimnastyki korekcyjnej, czynny nauczyciel WF.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Honorarium instruktorów (2) oraz osoby
koordynującej zadanie

6000,0

2.

Stroje dla uczestników zajęć

2400,0

3.

Obsługa księgowa zadania

400,0

4.

Akcja plakatowa

500,0

5.

Koszty związane z wyjazdami na mecze i inne
turnieje

6.

Nagrody i medale za udział w zajęciach

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych źródeł

1000,0
700,0
11000,0

10000,0

1000,0

Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1fa7-b48f-c2ec

.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1.
2.

Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny niezłożony)
Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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